
 

 

Ugebrev            8. nov. 2019  

 

KALENDER 

 
Lørdag   30. nov.  Julebasar (Skoledag) 
 
  

 

Julebasar lørdag d. 30.11. kl. - 10.00 
 
Kære alle.  
 
Vi er i fuld gang med planlægningen og glæder os til basaren.  
 
Lige lidt fra mødet i onsdags: 
 
  *For at der er nok fisk i fiskedammen, beder vi om 10 små indpakkede gaver fra hver familie.  
 
  *Amerikansk Lotteri: Vi tager med stor taknemlighed imod sponsorgaver.  
 
Der kommer besked om, hvilke boder klasserne står for, og om hvordan det hele gerne skal foregå efter 
næste møde, som er onsdag den 13. november klokken 19.00.  
 
Hvis nogen har mulighed for at deltage i forarbejdet, er man meget velkommen til at møde op på skolen 
og deltage i vores sjove og spændende julebasarplanlægning :)  
 
Hvis I sidder inde med spørgsmål eller andet så send endelig en e-mail til Mally på: minpuli@gmail.com 
 
Mange hilsner fra 
Basargruppen 
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Kære forældre i BH-kl./1./2. kl. 
 
Vi har stadig dansk og tager næste uge med, hvor Mette er vikar i klassen – Vita er også med i en del af 
timerne.  Viola, der er lærerstuderende, var i går i klassen, hun kommer om torsdagen de næste fire uger 
og arbejder med håndarbejde – Viola skal nemlig særligt praktisere indenfor ”håndværk og design” i 
denne praktik.  
 
Der kommer brev fra sundhedsplejersken til børnehaveklassen med hjem i tasken på mandag. 
 

I ønskes en god weekend - Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Vi taler for tiden om, hvordan vi kan imødekomme, at eleverne nu er ved at være så store, at 
de ikke bare løber omkring og leger helt så meget og derfor godt kan komme til at kede sig 
lidt i tiden efter skole. Der er nogle idéer på tegnebrædtet, som I selvfølgelig kommer til at 
høre nærmere om. Mette vil snart påbegynde julegavefabrikation med eleverne i den 
hyggelige tid op til jul. Hun har forberedt nogle spændende ting. 
 
Rigtig god weekend – Med venlig hilsen Vita 
 

 
 

Kære forældre og elever i 5./6. klasse 
Så er historieperioden slut, og nu vender jeg frygteligt tilbage. Klassen fortsætter med dens 
arbejde med Viola (praktikanten) og jeg vil bl.a. begynde arbejdet med optræden til basaren.  
Hvis det er muligt, vil jeg gerne, hvis hver elev har et stort syltetøjsglas med på mandag (til 
lanterner). 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Tak for lån af klassen. Vi er kommet gennem de tre uger, og er kommet ud i den anden ende med 

en ny – større viden om koordinatsystem – ligninger og deres regler. Kvadratrod og potensregning 

ad disses forbindelse med areal og rumfang.  

Det er alt for denne gang.  

 

Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre til 7. klasse-eleverne 
Sundhedsplejersken inviterer eleverne til en samtale. Der kommer brev med hjem på 
mandag. 
 
Venlig hilsen Vita 
 
 


